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W Gdańsku powstała filia wiodącego ośrodka, zajmującego się leczeniem dolegliwości i schorzeń 

narządu ruchu 

Z początkiem listopada swoją działalność rozpoczęła gdańska filia Carolina Medical Center – kliniki 

ortopedii i medycyny sportowej, będącej częścią Grupy LUX MED. Jest to jedna z niewielu klinik na 

świecie wyróżnionych przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej  tytułem FIFA Medical Centre 

of Excellence. Specjaliści Carolina Medical Center opiekują się także polskimi olimpijczykami.   

W nowej placówce pacjenci będą mieć dostęp do konsultacji ortopedycznych i neurochirurgicznych, 

badań diagnostycznych, rehabilitacji oraz pełnego zakresu najnowocześniejszych procedur 

operacyjnych.  

 
– Dzięki decyzji z grudnia 2013 roku o dołączeniu szpitala Carolina Medical Center do Grupy LUX MED 
dziś mogę z dumą mówić o naszym rozwoju w ramach nowoczesnej ortopedii i medycyny sportowej – 
mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED. Naszą nową placówkę wyróżnia przede wszystkim 
interdyscyplinarny i doświadczony zespół wysokiej klasy specjalistów, który koncentruje uwagę na 
kompleksowym rozwiązywaniu problemów pacjenta. Oferowane w Carolina Medical Center metody 
leczenia bazują na najbardziej innowacyjnych i sprawdzonych technikach operacyjnych – dodaje. 
 
– Uruchamiając placówkę w Gdańsku otwieramy się na pacjentów z Trójmiasta, Polski północnej,  

a także polskich i zagranicznych turystów tłumnie odwiedzających województwo pomorskie – 

powiedziała Izabella Murawska, Prezes Carolina Medical Center. – Każdego  dnia pomagamy setkom 

pacjentów wrócić do ich pasji, sportu i codziennych aktywności bez bólu. Przez lata zyskaliśmy reputację 

wiodącego ośrodka zajmującego się leczeniem dolegliwości i schorzeń narządu ruchu. Obecnie jesteśmy 

jednym z największych i najnowocześniejszych klinik ortopedycznych w Europie – dodała Prezes 

Murawska. 

Carolina Medical Center w Gdańsku mieści się przy ul. Wileńskiej 44. Placówka przyjmuje dorosłych 

oraz dzieci. 

 
Kontakt dla dziennikarzy:  
 
Carolina Medical Center 
Jowita Niedźwiecka  
tel.: 885 990 904 
e-mail: jowita.niedzwiecka@carolina.pl 
 



 
 

 

 

*** 

 

Informacje o Carolina Medical Center 

Carolina Medical Center to pierwsza w Polsce prywatna placówka medyczna specjalizująca się w leczeniu i 

prewencji urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Zatrudnia m.in. specjalistów ortopedii, neurochirurgii, 

chirurgii dziecięcej, reumatologii, neurologii i rehabilitacji. Zapewnia kompleksową opiekę medyczną – 

całodobowe ambulatorium urazowe, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę obrazową i funkcjonalną, leczenie 

operacyjne i nieinwazyjne, rehabilitację, badania biomechaniczne, trening motoryczny.  

Klinika ma bardzo duże doświadczenie w medycynie sportowej – wieloletni partner medyczny Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego i Polskiego Baletu Narodowego. Placówka została także wybrana przez Europejską Unię Piłkarską 

(UEFA) do sprawowania opieki medycznej nad uczestnikami UEFA EURO 2012, a Międzynarodowa Federacja 

Piłkarska wyróżniła ją tytułem FIFA Medical Clinic of Excellence.  

 

Carolina Medical Center jest częścią Grupy LUX MED – lidera rynku prywatnych usług medycznych w Polsce. 

 

Więcej informacji o Carolina Medical Center można znaleźć na www.carolina.pl 

 

 

http://www.carolina.pl/

